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Investeren in professionalisering 
 

 
 

Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden 
verzamelt en bestudeert Nederlandse woorden, slaat die 
(taalkundig verrijkt) op in een database en schrijft daarnaast 
wetenschappelijke woordenboeken. Ook worden digitale 
materialen beheerd, onderhouden en beschikbaar gesteld. Naast 
de hoofdvestiging in Leiden heeft het INL een dependance in 
Antwerpen.  
 
Het INL is een Vlaams-Nederlands instituut. Het bestuur en de 
(ongeveer) 50 medewerkers komen uit beide landen. Het INL 
wordt gesubsidieerd door Nederland en Vlaanderen via de 
Nederlandse Taalunie, die tevens fungeert als koepel voor het 
instituut. In samenwerking met de Universiteit Leiden en de 
Universiteit van Amsterdam verzorgt het INL wetenschappelijk 
onderwijs in de lexicologie en de lexicografie.  
 
Al sinds de oprichting in 1967 beheren de medewerkers van het 
INL met de modernste technieken de Nederlandse woordenschat 
van heden en verleden.  
 
Meer informatie over het INL is te vinden op www.inl.nl. 
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Hoofdstuk 1 - Algemeen 
Nieuw Meerjarenbeleidsplan 2008 – 2012 
 
 
Inleiding 
 
Het jaar 2008 vormde het eerste jaar waarin het INL heeft geopereerd 
onder de koepel van de Nederlandse Taalunie (NTU). Het was ook het 
eerste jaar van het Meerjarenbeleidsplan 2008 – 2012. Bovendien is een 
onderzoeksprogramma ontwikkeld, is telewerken technisch mogelijk 
gemaakt en wordt door alle medewerkers met behulp van speciale 
software tijdgeschreven. Ook zijn zowel de website van het INL als 
Intranet/Alexis geheel vernieuwd. 
 
Algemene zaken 
 
Er is in het verslagjaar veel tijd en energie geïnvesteerd in het opstellen 
van actieplannen en een projectenkalender, eerst per afdeling en 
vervolgens voor het gehele INL en ook in het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 
voor de jaren 2008 – 2012.  
 
In het MJB 2008 – 2012 heeft het INL onder andere het streven 
vastgelegd om op termijn te gaan fungeren als hét kennisinstituut voor de 
Nederlandse taal, door een inhoudelijke verbreding van het takenpakket 
en door vorm te geven in goed overleg met de neerlandistiek in 
Nederland en Vlaanderen, maar ook extra muros. Daarbij behoort dan een 
constante financiering, opdat de sinds jaar en dag opgebouwde expertise 
behouden en onderhouden kan worden ten behoeve van het uitvoeren van 
het uitgebreide takenpakket van het instituut. 
 
Het INL is verantwoordelijk voor de oplevering van vele producten, met 
een bijbehorende strikte planning, zoals bijvoorbeeld het Algemeen 
Nederlands Woordenboek (ANW), het Woordenboek der Nederlandse Taal 
op internet(iWNT), het Oudnederlands Woordenboek (ONW), het 
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN), het project 
Spelling alsook de vele producten van de afdelingen Taalbank en de 
Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TSTC). Laatstgenoemde TSTC 
is overigens vooralsnog tot 1-1-2010 als project van de NTU 
ondergebracht bij het INL. Het is de bedoeling dat deze centrale per die 
datum een afdeling van het INL wordt. 
 
Eind 2008 werden de laatste bewerkingen aan het ONW voltooid. De 
eerste ANW-resultaten worden gereedgemaakt voor plaatsing op internet. 
Het merendeel van de werkzaamheden aan het WNT is sinds 2008 een 
verantwoordelijkheid van de Taalbank. Bij die afdeling is ook het 
Europese project IMPACT ondergebracht. Tot slot kwamen vele 
producten van het STEVIN-programma voor beheer, onderhoud en 
beschikbaarstelling naar de TSTC. 
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En verder… 
 
• Traden in 2008 vier bestuursleden af, te weten de voorzitter van het 
INL de heer Paulus en de leden mevrouw Van den Bergh en de heren 
Taeldeman en Houben. Allen ontvingen zij de Matthias de 
Vriespenning als dank voor hun jarenlange verdiensten voor de 
Stichting INL. De heer Paulus werd tevens benoemd tot erevoorzitter 
van het INL.  

• Hield dr. Arend Quak (redacteur van het ONW en een van de 
hoofdredacteuren van het EWN) op 19 februari 2008 zijn oratie bij het 
aanvaarden van het bijzonder hoogleraarschap in de Oudgermaanse 
filologie aan de Universiteit Leiden. 

• Zijn eind 2008 de laatste werkzaamheden afgerond aan het 
Oudnederlands Woordenboek (ONW); in 2009 worden 
voorbereidingen getroffen om dit nieuwe INL-product met de 
woordenschat van ongeveer 500 tot 1200 via internet beschikbaar te 
stellen. Datzelfde zal gebeuren met het Middelnederlands 
Woordenboek (MNW) en de eerste resultaten van het ANW. 
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Hoofdstuk 2 - Descriptieve Historische Projecten  
Werken aan taalmateriaal voor lexicografische projecten 
 
 
De afdeling Descriptieve Historische Projecten (DHP) van het INL bestaat 
sinds 1 juni 2005. De medewerkers van deze afdeling houden zich bezig 
met het be- en verwerken van taalmateriaal voor verschillende 
lexicografische projecten. In het verslagjaar waren dat het Oudnederlands 
Woordenboek, het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands en het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal.  
 
Daarnaast was de afdeling in 2008 betrokken bij: 
• de digitalisering van een aantal Bijbelvertalingen (in samenwerking 
met Nicoline van der Sijs, de Digitale Bibliotheek voor de  
Nederlandse Letteren (DBNL) en het Nederlands Bijbelgenootschap);  

• de subsidieaanvraag voor een corpus van vijftiende- en zestiende-
eeuwse teksten (in samenwerking met de afdeling Taalbank en de 
Radboud Universiteit Nijmegen);   

• de voorbereidingen voor de toekomstige presentatie online van het 
Wurdboek fan de Fryske Taal (in samenwerking met de afdeling 
Taalbank en de Fryske Akademy). 

 

Oudnederlands Woordenboek (ONW) 
 
Inleiding 
 
Het INL werkt sinds 1999 aan het Oudnederlands Woordenboek (ONW). 
Dit woordenboek beschrijft de Nederlandse woordenschat uit de jaren 
500-1200 lexicaal-semantisch. Sinds 2005 waren er niet alleen 
wijzigingen in de personele bezetting van het ONW, maar ook groeide 
sinds de start van het ONW de hoeveelheid te bewerken materiaal 
extreem. Hierdoor werd het voor de huidige redactie van het ONW 
onmogelijk om voor 31 december 2007 een compleet, goed en 
wetenschappelijk verantwoord product te leveren. 
 
In overleg met de Nederlandse Taalunie en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap is daarop besloten om de bewerkingsperiode van 
het ONW met een jaar te verlengen. 
 
Werkzaamheden 
 
De redactie heeft in 2008 alle resterende Oudnederlandse lemmata 
bewerkt. Vanaf 1 januari 2009 wordt het materiaal van het ONW 
ondergebracht bij de Taalbank. Daar wordt een online versie gemaakt van 
het ONW die wordt geïntegreerd met de andere historische 
woordenboeken van het Nederlands. 
 
De webpagina’s van het ONW zijn in 2008 opnieuw bijgewerkt. Hierop 
zijn naast algemene informatie over het project ook de 
bibliotheekcatalogus van het ONW en een pagina met links naar diverse 
digitaal beschikbare woordenboeken opgenomen. De bewerkte 
woordenboekartikelen van het ONW zijn voor de leden van de 
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begeleidingscommissie beschikbaar op het afgesloten deel van deze 
website.  
 
En verder… 
 
• Kwam de begeleidingscommissie van het ONW op 5 september 2008 
bijeen op het INL. Er werd gesproken over de stand van zaken en de 
afronding van het project. Daarnaast kwamen allerlei andere 
praktische zaken aan de orde, zoals de spelling en de morfologie van 
het Oudnederlands en de interpretatie van sommige Oudnederlandse 
passages.  

 
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) 
 
Inleiding 
 
Sinds 1 april 2005 is het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands 
(EWN) ondergebracht bij het INL als onderdeel van de afdeling DHP. Deel 
1 van het EWN verscheen in 2003, deel 2 in 2005. Deel 3 is zoals gepland 
verschenen in 2007. Deel 4 zal uitkomen in november 2009.  
 
Werkzaamheden 
 
In 2008 is volgens planning ongeveer de helft van de lemmata voor deel 4 
van het EWN bewerkt.  
 
En verder… 
 
• Kwam op 24 april 2008 de begeleidingscommissie van het EWN op het 
INL bijeen. Aansluitend vond de jaarlijkse vergadering plaats van alle 
medewerkers van het EWN. Daarbij is onder andere gesproken over 
de stand van zaken van het project en de planning voor deel 4.   

 
Woordenboek der Nederlandsche Taal op internet (iWNT) 
 
Inleiding 
 
Sinds 1999 heeft het INL gewerkt aan de revisie van het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal (WNT). De laatste jaren richtte de redactie zich 
daarbij volledig op optimalisering van het digitale bestand met als doel 
een nieuwe en verbeterde versie van het WNT op internet. Sinds 1 juni 
2005 luidt de naam van het project iWNT om daarmee onderscheid te 
maken tussen de internetversie van het WNT en het traditionele WNT als 
grafisch product en als afgerond project van het INL.  
 
Werkzaamheden 
 
Om de werkzaamheden voor de internetgang van de diverse historische 
woordenboeken te stroomlijnen is de databewerking van het WNT per 1 
januari 2008 ondergebracht bij de Taalbank.  
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En verder… 
 
• Wordt het werk van de WNT-vrijwilligers nog wel vanuit de afdeling 
DHP gecoördineerd. De vrijwilligers hebben er opnieuw voor gezorgd 
dat er vele koppelingen naar digitaal beschikbare informatie zijn 
aangebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om koppelingen naar 
informatie over religieus en cultureel erfgoed en naar het materiaal 
van de grote dialectwoordenboeken van het Nederlands. Dat levert 
een schat aan extra informatie op.   

• Hebben de medewerkers van de afdeling Descriptieve Historische 
Projecten ook in 2008 weer veelvuldig samengewerkt met 
medewerkers van de andere INL-afdelingen en van diverse 
onderzoeksinstellingen. Zo zijn er bijvoorbeeld verdere afspraken 
gemaakt met de Fryske Akademie over samenwerking met als doel de 
eventuele aansluiting van het Wurdboek fan de Fryske Taal op de 
online woordenboekapplicatie van het INL. En met het Meertens 
Instituut is afgesproken om samen te werken in verband met de online 
beschikbaarstelling van het corpus veertiende-eeuws Nederlands.  

 

 

iWNT: groot succes 

Het WNT staat sinds januari 2007 online. Dat bleek een groot succes: binnen vier dagen 

registreerden zich ruim 10.000 gebruikers en eind 2008 werd de mijlpaal van 60.000 

geregistreerde gebruikers bereikt. Dat is nog exclusief de vele gebruikers die het iWNT 

raadplegen vanuit de verschillende bibliotheken en onderwijsinstellingen in binnen- en 

buitenland en die zonder aparte registratieverplichting rechtstreeks toegang hebben tot het 

iWNT 
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Interview Fons Moerdijk 
Werken aan woorden: nooit routine 
 
 
‘Uitblazen’: dat was het eerste woord uit het WNT waaraan Fons Moerdijk 
werkte, toen hij in 1975 als aspirant-redacteur bij het INL begon. Nu is de 
cirkel rond, want per 1 juni 2009 gaat hij het zelf doen: uitblazen. Na een 
carrière van meer dan dertig jaar verlaat hij het INL om met pensioen te 
gaan. Hij kijkt terug op een prachtige tijd: “Als je van woorden houdt, is 
het werken aan woordenboeken heel mooi. Mensen denken wel eens dat 
het saai is, maar het is juist heel verrassend, gevarieerd werk. Bij elk 
woord doe je weer nieuwe ontdekkingen. Werken aan woorden wordt 
nooit routine.” Kijkt hij uit naar zijn pensioen of ziet hij er juist tegenop? 
En hoe kijkt hij aan tegen de belangrijkste ontwikkelingen bij het INL in 
de afgelopen decennia?  
 
Vijfde generatie 
Toen Fons Moerdijk tijdens zijn studie Nederlands in Nijmegen 
meewerkte aan de totstandkoming van het Woordenboek van de 
Brabantse Dialecten, zag zijn begeleider professor Weijnen in hem een 
geschikte lexicograaf bij het WNT. Dat idee sprak Moerdijk zelf ook aan. 
Alleen bleek dat hij eerst nog in militaire dienst moest. Om daarvan 
vrijstelling te verkrijgen, bleef hij lesgeven. “Dat deed ik tot mijn 
dertigste”, lacht Moerdijk, “daarna word je niet meer zo bruikbaar geacht 
voor de stormbaan.” Gelukkig was hij op het INL toen nog steeds welkom 
en zo begon hij zijn werk aan het WNT. Men was inmiddels gevorderd tot 
de letters U en V. “Ik vermoedde toen al wel dat ik lang bij het INL zou 
blijven, als ik het er leuk vond”, zegt Fons Moerdijk nu. “In die tijd was 
men er erg somber over of het WNT ooit afgerond zou worden. Het WNT 
bestond al een eeuw voordat het INL van start ging. Wij waren de vijfde 
generatie redacteuren die eraan werkten. We hebben dat tot aan de 
afronding allemaal ‘ouderwets’ op papier gedaan. De toenmalige afdeling 
Thesaurus moest zich bij het INL gaan richten op automatisering. Bij het 
WNT merkten wij daar nog niet zoveel van. Doel was om het WNT vóór 
2000 te voltooien. Dat is gelukt en ik ben er erg trots op dat ons wél lukte 
wat vier generaties voor ons níét voor elkaar kregen.” 
 
Bijzondere ervaring 
Het is niet verwonderlijk dat Fons Moerdijk, hoofdredacteur vanaf 1989, 
de officiële afronding van het WNT in 1998 tijdens een bijeenkomst in de 
Pieterskerk in Leiden als een hoogtepunt ziet in zijn carrière. “Het was 
een monumentale viering van een monumentaal werk”, vindt hij. “Zowel 
het Nederlandse als het Belgische vorstenpaar was aanwezig. We hadden 
een antieke kast opgesteld met het volledige WNT erin. Piet van 
Sterkenburg overhandigde een deel aan koning Albert, ik mocht zelf een 
deel aanbieden aan koningin Beatrix. Een heel bijzondere ervaring.” De 
afronding van de Aanvullingen bij het WNT in 2001 is voor Fons Moerdijk 
een tweede hoogtepunt: “De Aanvullingen lopen tot aan 1976 en bevatten 
veel 20ste-eeuws materiaal. Deze drie dikke delen zijn misschien minder 
luisterrijk dan het grote WNT, maar voor dit product tekent mijn 
generatie helemaal alleen. Wij hebben het allemaal zelf gedaan en ook 
daar ben ik trots op.” 
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Omschakeling 
Na afronding van het WNT en de Aanvullingen steekt Fons Moerdijk als 
hoofdredacteur zijn energie in het opzetten van het Algemeen Nederlands 
Woordenboek (ANW). Dat woordenboek moet het eerste volledig digitale 
wetenschappelijke woordenboek van het eigentijdse Nederlands (vanaf 
1970) worden. Fons Moerdijk: “Het werken aan het ANW vergde een 
enorme omschakeling voor ons. Wat wij deden was nieuw. Er waren al 
wel gedigitaliseerde papieren woordenboeken, maar er was nog nooit een 
woordenboek helemaal vanaf het begin  digitaal opgezet. We konden dus 
niet voortbouwen op bestaande ontwikkelingen. Bovendien had het 
handmatige werk aan het WNT verhinderd dat we routine opdeden met 
digitalisering. We hebben dus heel veel tijd en energie moeten steken in 
het ontwikkelen van een concept voor het ANW. Daarnaast was het 
noodzakelijk om een nieuw corpus aan te leggen, omdat de bekende INL-
corpora van de jaren negentig niet meer actueel waren.” 
  
Grote betekenis 
Het ANW kan uitgroeien tot een woordenboek van grote betekenis. “Het 
wordt het eerste volwaardige wetenschappelijke woordenboek van het 
eigentijdse Nederlands van de naoorlogse periode”, zegt Fons Moerdijk. 
“Bovendien luidt het ANW een nieuwe generatie van online 
woordenboeken in. We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van 
internet. Zoekopties worden zo goed mogelijk toegesneden op de 
behoeften van gebruikers, van leek tot professional. Daarmee verrichten 
we pionierswerk en spelen we een leidende rol. Het INL werkt nog tot 
2019 aan het ANW. Maar is een online woordenboek eigenlijk ooit echt 
afgerond? “Men ziet een woordenboek vaak als een aflopend project”, 
zegt Moerdijk. “Maar een overheid moet ervoor zorgen dat de 
woordenschat van de moedertaal blijvend geregistreerd en beschreven 
wordt. Ik vind dus dat je een woordenboek als het ANW na de officiële 
afronding moet blijven onderhouden. Dat is ook efficiënter dan dat je 
bijvoorbeeld in 2030 of 2040 weer helemaal opnieuw moet beginnen.” 
 
Overgang 
Tot slot: gaat Fons Moerdijk het werk op het INL missen? “Ach”, zegt hij 
relativerend, “Het is voor mij gewoon een overgang om met pensioen te 
gaan. Ik kijk er niet naar uit en ik zie er niet tegenop. Het contact met de 
mensen zal ik missen. En het inhoudelijke werk aan het ANW blijf ik 
fantastisch vinden. Daar kan ik misschien aan blijven bijdragen. Wat ik 
níet zal missen is de nieuwe manier van managen. Alles is ambtelijker en 
zakelijker geworden. Dat vind ik jammer, want het gaat ten koste van de 
inhoud.” Ziet hij de toekomst van het INL zonnig in? “Het INL staat er 
sterk voor”, vindt hij. “We hebben met de TST-Centrale de omslag naar 
nieuwe producten goed gemaakt, met de Taalunie als koepelorganisatie is 
onze inbedding goed geregeld en door producten als het ANW zal het INL 
in ieder geval zijn belang voor de lexicografie van het Nederlands 
behouden”.  
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Hoofdstuk 3 - Algemeen Nederlands Woordenboek 
Voorbereiden voor de internetgang 
 
 

Inleiding 
 

Het ANW is een wetenschappelijk online woordenboek van het eigentijdse 
algemeen Nederlands in Nederland en Vlaanderen. Opgezet als een 
lexicografische database moet het enerzijds zelf antwoord kunnen geven 
op vragen van uiteenlopende gebruikersgroepen (van leek tot 
professional), anderzijds de basis vormen voor de realisering van nieuwe 
lexicografische producten en voor de verbetering van bestaande 
woordenboeken. 

 
Werkzaamheden 
 
Lexicologisch medewerkers 
In februari vond de voltooiing van het Pluscorpus, d.i. een aanvulling op 
het ANW-corpus, plaats. Het bevat ruim 18 miljoen afzonderlijke 
woordvormen (‘tokens’). De controle en correctie van automatisch 
ingevoerde categorieën uit het Groene Boekje werden afgerond in april. 
Hetzelfde geldt voor de invulling van categorieën voor spelling en 
woordsoort van woorden die niet in het Groene Boekje staan.  
 
In mei 2008 werden de lexicologisch medewerkers ingeschakeld bij de 
invoer van data voor de categorieën Woordvorming, Uitspraak 
(beklemtoning), Woordsoort (Betekenisklasse, Type) en Woordfamilie (de 
vermelding per betekenis van samenstellingen die met de trefwoorden 
zijn gevormd).  
 
De analyse van de lemmalijsten van woorden met een frequentie van 1-10 
in het ANW-corpus werd in het verslagjaar voortgezet. Deze activiteit is 
nu voor 90% vervuld. Doel ervan is dat de lemmalijsten worden gezuiverd 
van ongerechtigheden en van woorden die niet in het woordenboek 
moeten worden opgenomen. In het laatste kwartaal van 2008 werd een 
lijst samengesteld van bepaalde vaste verbindingen die in aanmerking 
komen om in een zelfstandig artikel behandeld te worden. 
 
Redactie en Automatisering 
De redactie heeft 2.200 artikelen voor ongelede woorden volledig 
bewerkt. Binnen de woordfamilies van de hoofdtrefwoorden zijn daarbij 
ongeveer 4.000 samenstellingen en afleidingen opgenomen. Met de 
invoer van de woordfamiliedata (7.700) door lexicologisch medewerkers 
komt het totale aantal daarvan op bijna 12.000. Voor tal van woorden zijn 
bovendien als gevolg van de modulaire bewerkingsmethode bepaalde 
afzonderlijke informatiecategorieën al afgewerkt of gedeeltelijk met 
gegevens gevuld. Voor ongeveer 5.000 ongelede substantieven werd 
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aangegeven tot welke betekenisklassen ze behoren. Voor een paar 
honderd adjectieven werden semagramgegevens ingevuld. 

Het ANW werkt aan een Dictionary Writing System (DWS) ten behoeve 
van het lexicografische werk.  Het DWS is een werkstation voor de 
menselijke gebruiker; het vergemakkelijkt en optimaliseert de 
inhoudelijke, redactionele werkzaamheden van de lexicografen. 

 
Eind april was het functioneel ontwerp voor de publicatie van het ANW op 
internet gereed. Na de afronding daarvan is een begin gemaakt met de 
bouw van het prototype van de applicatie. Daaraan wordt nog gewerkt tot 
in de eerste helft van 2009.  
 
En verder… 
 
• Is er een nieuwe bètaversie van de Sketch Engine gemaakt waarin een 
aantal wensen van de redactie is vervuld. De Sketch Engine is een 
webgebaseerd programma waarmee diverse analyses op 
corpusmateriaal uitgevoerd kunnen worden. 

• Werden met Van Dale de mogelijkheden tot samenwerking tussen Van 
Dale en het INL verkend.  

 
 

Ruim 900 nieuwe neologismen 

De teksten met deze neologismen zorgden voor een uitbreiding van het Neologismencorpus 

met ruim 300.000 afzonderlijke woordvormen. Sinds 2000 zijn door het ANW bijna 19.000 

neologismen verzameld. De totale omvang van het Neologismencorpus bedraagt 7,3 miljoen 

tokens. 

 

 

  



Jaarverslag 2008- Investeren in professionalisering 12

Neologismen in de schijnwerpers 
 
De oogst aan neologismen is ieder jaar weer groot. Vele van die woorden 
zullen het woordenboek nooit halen, maar worden wel opgeslagen in de 
corpora die ten grondslag liggen aan de woordenboeken die het INL 
maakt. Het INL zet ieder jaar in het jaarverslag een paar neologismen in 
de schijnwerpers. Daarbij is over het algemeen niet te voorspellen of deze 
neologismen een plekje in het ANW zullen veroveren. Met welke woorden 
maakten we kennis in 2008?   
 

Het rampjaar 2008: de kredietcrisis en het rookverbod 
 

 
 
Het jaar 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis, 
een rampjaar voor bezitters van huizen, banken, beleggers, 
bankspaarders en spoedig ook bedrijven en burgers. Vanuit Amerika 
sloeg wat begon als een hypotheekcrisis of huizencrisis over op de rest 
van de wereld en raakte de “echte economie”. Dag in, dag uit lazen en 
hoorden we over omvallende banken, de bankendans, de bankendomino, 
de bonuscultuur en de Bosbank. Het woord kredietcrisis is in het 
Nederlands al meer dan tien jaar oud, maar van het verschijnsel zijn we 
ook in 2009 nog lang niet af, met in haar kielzog ongetwijfeld nog een 
reeks nieuwe woorden of al oudere vaktermen die plotseling het publieke 
domein bereiken. 
 
Ook voor de rokende cafébezoeker was 2008 een rampjaar: per 1 juli ging 
in Nederland een algeheel verbod gelden om in de horeca te roken. Wat 
te doen? Er zijn diverse mogelijkheden: de roker kan het rookverbod 
negeren, een rookovertreding begaan en op plaatsen waar niet gerookt 
mag worden wildroken. Een andere optie is dat hij het rookverbod tracht 
te omzeilen door zich bij de rokerskerk of een rookvereniging aan te 
sluiten. Een derde mogelijkheid: elektronisch roken met behulp van een 
elektronische of elektrische sigaret, onder meer ook e-sigaret, 
elektropeuk, e-peuk of fopsigaret genoemd. Vierde mogelijkheid: in een 
apart ingericht hok, het rookaquarium, een sigaretje opsteken.  
 
Wie niet tot het gilde van de wildrokers, verenigingsrokers, e-rokers of 
aquariumrokers wil behoren, rest niet anders dan buitenroken. U ziet ze 
tegenwoordig overal staan, de buitenrokers. Voor het café staan ze hun 
sigaret te roken, hun as aftikkend op de asbaktegels of astegels, in het 
gunstigste geval op een terras dat met terrasverwarmers of terraskachels 
wordt verwarmd. Wordt het echt gezellig, dan flirten ze tijdens het roken 
met een medeverslaafde: smirten, een woord dat enige jaren geleden in 
Ierland als smirt werd geboren, maar inmiddels ook in Nederland een 
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begrip is geworden en in vorm – en ook wel in uitspraak – vernederlandst 
is. 
 
Tot slot is er nog een andere oplossing als u een verstokte roker bent: 
stoppen met roken. De rookstopconsulent wil u daarbij graag helpen. 
 
Bronnen: BN/De Stem, 15 mei 2008; Elsevier, 31 januari 2008; Ewoud 
Sanders in ‘Woordhoek’ (http://weblogs3.nrc.nl/woordhoek), 15 oktober, 
20 oktober, 20 december 2008; De Morgen, 11 maart 2008; de 
Volkskrant, 7 januari, 14 januari, 21 maart, 11 augustus, 19 november 
2008; Reformatorisch Dagblad, 19 juli, 20 november 2008; De Telegraaf, 
12 april, 25 augustus 2008; Trouw, 10 juni, 21 oktober 2008. 
Foto: http://madbello.nl/wp-content/uploads/2008/07/rook-verbod.jpg 
 
Exgenotes en manny’s drinken bionade in de ecolimo 
 
Woorden verkorten is hip en iedereen doet het. Vaak worden verkorte 
elementen gebruikt om nieuwe samenstellingen te vormen. Dat is handig: 
je kunt lekker kort toch lekker veel zeggen. Ieder jaar komen er heel veel 
neologismen bij die minstens één verkort element bevatten. Zo ook in 
2008.  
 
Een rampjaar inderdaad, 2008, vooral voor de rokers. Die krijgen hun 
drankje voortaan aangereikt van een barman die zich veilig achter een 
glaswand verschanst. Het heeft wel iets van een aquarium, het bararium, 
de rookvrije ruimte achter de bar waar de barman drankjes onder het glas 
door schuift. En daar kan hij zich maar beter aan houden, anders komt 
misschien de politie wel met de bobbycam, een speciaal soort helm met 
een camera erin om vergrijpen vast te leggen. Het tweede lid cam is 
verkort uit camera, maar dit verkorte tweede lid is al redelijk 
geïntegreerd in de Nederlandse woordvorming, bv. in het al tijden 
bekende webcam. En als de barman niet oppast, zet de politie misschien 
ook wel de cannasniffer in, het nieuwste wapen bij de opsporing van 
hennepteelt. In cannasniffer is het eerste lid verkort uit cannabis: ook 
samenstellingen met een verkort eerste lid komen dus voor. De 
cannasniffer is een apparaat in de vorm van een staafzaklantaarn dat met 
behulp van een bepaald soort sensoren hennepgeur kan detecteren.  
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Maar het kan natuurlijk ook dat de barman alleen braaf bionade drinkt, 
biologische limonade. En om meewarig vanuit zijn bararium het smirten 
gade te slaan. Smirten is een echte blend uit het Engelse smoke en flirt, 
met de Nederlandse werkwoordsuitgang -en. En als het een beetje goed 
verdient, het caféwerk, laat hij zich na zijn werk, net als filmsterren bij 
een Oscaruitreiking, naar huis brengen in een ecolimo, een ‘groene’ 
limousine die alleen rijdt op milieuvriendelijke brandstoffen. En daar zit 
hij dan somber thuis, omdat zijn echtgenote inmiddels zijn exgenote is, 
omdat ze hem bedrogen heeft met de manny, de mannelijke nanny. Dan 
kan hij maar beter thuis een dramady kijken, een mix van drama en 
comedy, dat is huilen en lachen tegelijk. Of op televisie alle uitingen van 
Obamania op de voet volgen. 
 
Bronnen: ANP, 4 april 2008; BN/De Stem, 20 februari, 17 maart, 15 mei, 
15 november 2008; De Morgen, 25 februari 2008; de Volkskrant, 31 
januari 2008; Het Nieuwsblad, 19 maart 2008; Het Volk, 7 januari 2008; 
NRC, 24 februari 2008; Taalpost 2008; Telegraaf, 18 maart, 14 november 
2008 
Bron afbeelding:  
http://lacageauxfolles.files.wordpress.com/2008/04/bionade.jpg 
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Hoofdstuk 4 - Taalbank  
treedt verder naar buiten 
 
 
Inleiding 
 
De afdeling Taalbank werkt aan een flexibel raadpleegbare en 
manipuleerbare Geïntegreerde Taalbank van het Nederlands van de 5e-
21e Eeuw (GTB). Deze Geïntegreerde Taalbank moet een 
onderzoeksinstrument worden voor de meest uiteenlopende aspecten van 
de Nederlandse taal en cultuur die door de eeuwen heen tot uitdrukking 
zijn gebracht.  

Werkzaamheden 

Algemeen 

Het jaar 2007 stond voor de Taalbank in het teken van het naar buiten 
treden. Die lijn werd in 2008 voortgezet. De hoofdlijn in vrijwel alle 
contacten met externe partijen is het verzoek om bij te dragen aan betere 
ontsluiting van hun digitale tekstmateriaal. Daarvoor zijn 
taaltechnologische hulpmiddelen en lexica nodig. Dat heeft onder meer 
geleid tot het project GiGaNT als lexiconcomponent van de Geïntegreerde 
Taalbank. GiGaNT wordt een diachroon computationeel lexicon van het 
Nederlands van de zesde eeuw tot nu, dat in eerste instantie uitgaat van 
de woordenboeken van het INL. Het lexicon zal worden gebruikt door de 
computerlinguïstische hulpmiddelen om enerzijds bestaand en vooral ook 
nieuw tekstmateriaal te verrijken met lemma en/of woordsoort en om 
anderzijds links aan te brengen tussen de historische INL-
woordenboeken. Het INL heeft in 2008 extra financiering ontvangen van 
de NTU om het GiGaNT-lexicon versneld te kunnen starten.  
 
Geïntegreerde Taalbank (GTB) 
De focus van de werkzaamheden bij de historisch lexicologen 
(redacteuren) lag op het Middelnederlandsch Woordenboek; bij de 
lexicologisch medewerkers op het Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Daarnaast is een database gemaakt waarin foutmeldingen en hun verdere 
verwerking voor de woordenboekbestanden en de GTB-applicatie worden 
bijgehouden. Er is ook gewerkt aan de zoekmachine van de 
internetapplicatie. 
 
De werkzaamheden voor het online brengen van het MNW in de GTB 
richten zich in hoofdlijnen op 3 onderdelen: het toekennen van een 
modern Nederlands lemma aan elke ingang, het aanbrengen van de 
nodige structuurcodering in het bestand en het linken van de ca. 400.000 
citaten van het MNW aan de correcte bronvermelding, inclusief een 
toevoeging van de correcte datering en lokalisering. Dergelijke 
werkzaamheden worden altijd uitgevoerd met afwisseling van 
automatische en door tools ondersteunde handmatige 
databewerkingsslagen. Ook is gewerkt aan het bijeenbrengen en in het 
MNW-bestand invoegen van zo’n 500 corrigenda en addenda, genoemd in 
het MNW zelf en is er aandacht besteed aan het aanvullen (soms inclusief 
digitaliseren) van ontbrekende tekst in het MNW. 



Jaarverslag 2008- Investeren in professionalisering 16

 
 
In het eerste kwartaal van 2008 is de controle van de lemmatisering van 
de ca. 58.000 hoofdingangen van het MNW afgerond. Dit heeft de nodige 
informatie opgeleverd voor het formuleren van regels voor het GiGaNT-
lexicon. In 2009 zal de lemmatisering van het MNW gelegd worden naast 
die van het WNT, het ONW en het VMNW (Vroegmiddelnederlands 
Woordenboek). Doel daarvan is uniformering van de lemmatoekenning en 
integratie van alle data in GiGaNT. 
 
In 2008 is een gedeelte van het project WNT bij de Taalbank 
ondergebracht vanwege de aard van de aan het iWNT uit te voeren 
werkzaamheden, die in het teken staan van integratie van het WNT met 
de andere woordenboeken in de woordenboekapplicatie en/of parallellen 
vertonen met wat nog voor de overige historische woordenboeken staat 
gepland. 
 
Eerst is geïnventariseerd welke werkzaamheden nog aan het bestand 
verricht moeten worden en werd gestart met een gemoderniseerde wijze 
van dateren en uniformeren van de bronnenlijst. 
 
De werkzaamheden voor het WNT in de eerste helft van 2008 richtten 
zich op verfijningen van de structuurcodering, werkzaamheden aan de 
bronnenlijst zelf (bijvoorbeeld ontbrekende bronnen) en het uniformeren 
en dateren van de bronnen en de citaten. 
 
Voorts is gewerkt aan een technische upgrade van de GTB-
Woordenboekenapplicatie.  Die upgrade zal in 2009 voor het publiek 
beschikbaar komen. 
 
Corpuscomponent GTB 
Momenteel wordt gewerkt aan de integratie van corpusmateriaal en 
woordenboeken op twee niveaus: integratie met INL-corpora enerzijds en 
integratie met digitaal extern materiaal anderzijds. Zo werd in het eerste 
halfjaar bijgedragen aan de ontsluiting en beschikbaarstelling van de 
gedigitaliseerde tekst van de Statenvertaling uit 1637, de Delftse Bijbel 
uit 1477 en de Leuvense Bijbel uit 1548. De resulterende bestanden zijn 
aanvullingen op en vervolledigingen van de INL-corpora. Het is de 
bedoeling om de historische corpora uit te breiden met een corpus van 
15e en 16e-eeuws Nederlands. Daarvoor is in september samen met de 
Radboud Universiteit Nijmegen een aanvraag ingediend bij NWO. Ook de 
samenwerkingsovereenkomst met de Digitale Bibliotheek voor de 
Nederlandse Letteren past in het raamwerk van de integratie van de 
woordenboeken met digitaal materiaal dat door derden wordt geleverd.  
 
Lexiconcomponent (GiGaNT) 
Voor Gigant is een deelprojectplan opgesteld: GiGaNT, een versnelde 
start. Daarin worden de volgende werkzaamheden voorzien: afronding 
van het ontwerp van de lexiconstructuur, richtlijnen van de 
woordsoorttoekenning en de lemmatisering en bouw van de GiGaNT-
database. 
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Inmiddels is het ontwerp van de lexiconstructuur zover gevorderd dat er 
gestart is met de bouw van een (bewerkings)database. In samenhang 
hiermee is gewerkt aan de concretisering van verrijkingsvoorstellen voor 
het lexicon op het gebied van morfosyntaxis, lemmatisering en attestatie. 
Ook de workflow komt daarbij aan de orde. En in het kader van het 
project IMPACT (Improving Access to Text) is gestart met lexiconbouw op 
basis van het WNT. 

Het project IMPACT is 1 januari 2008 van start gegaan om 
massadigitalisering en toegankelijkheid van het Europese gedrukte 
cultureel erfgoed significant te verbeteren. Dit gebeurt niet alleen door 
de bestaande OCR-technologie te vernieuwen, maar ook door het 
ontwikkelen en inzetten van taaltechnologieën om de historische 
taalbarrière bij OCR te overbruggen en de terugvindbaareid te 
optimaliseren.  

De afdeling Taalbank leidt de werkpakketten rondom lexiconbouw en –
toepassing ten behoeve van tekstontsluiting. Daarvoor zal een lexicon 
worden gebouwd voor het Nederlands, dat onderdeel zal worden van 
GiGaNT. Daarnaast wordt ook meegewerkt aan het ontwikkelen van 
technieken om de OCR te verbeteren met behulp van taalmodellen en 
historische woordenboeken. 

 
En verder… 
 
• Werkt het INL onder andere samen met de Koninklijke Bibliotheek 
(KB) in het project IMPACT. Dat is een vierjarig EU-project dat op 
basis van verbeterde OCR in combinatie met taaltechnologische 
hulpmiddelen de toegang tot historische teksten (in het Nederlands, 
Duits en Engels) voor een groot en divers publiek moet optimaliseren. 
Een uitgebreide beschrijving van het project staat op www.impact-
project.eu. 

• Is de Taalbank naast de TST-Centrale namens het INL betrokken bij 
een aanvraag voor startsubsidie voor het FIDLR-project (Framework 
for the Interoperability of Dutch Language Resources). Doel daarvan 
is het opzetten van een elektronische infrastructuur voor de 
taalkundige onderzoeksgemeenschap in Nederland.  

• Heeft het INL een intentieverklaring getekend met de Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De DBNL en het 
INL zijn overeengekomen een onderzoek uit te voeren naar de 
mogelijkheden tot het koppelen van de door het INL beheerde 
woordenboeken en lexica aan de woordenschat van de in de DBNL 
beschikbare teksten.  

• Is in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen opnieuw 
een NWO-middelgrootaanvraag ingediend om een corpus 15e- en 16e-
eeuws Nederlands te kunnen samenstellen. 

• Vond de laatste vergadering van de Begeleidingscommissie van de 
Taalbank plaats op 12 december 2007.  



Jaarverslag 2008- Investeren in professionalisering 18

Interview Hans Jansen 
“Digitalisering heeft de toekomst” 
 
Sinds 1 januari 2008 neemt het INL deel in het Europese project IMPACT. 
Doel van dat project is de digitale toegang tot historische, gedrukte 
teksten flink te verbeteren en massadigitalisering van het Europese 
gedrukte cultureel erfgoed mogelijk te maken. Het INL is een van de 
vijftien internationale partners in het project, dat wordt geleid door de 
Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. De KB is al langere tijd geleden 
doelbewust de weg van massadigitalisering ingeslagen. Hans Jansen, 
directeur e-Strategie bij de KB, legt uit waarom: “Bibliotheken kunnen 
niet blijven geloven dat papieren collecties hun waarde zullen behouden. 
De onderzoeker van nu verwacht dat actuele én historische informatie 
digitaal beschikbaar is. Digitalisering en digitale informatie heeft de 
toekomst en wij willen daarin voorop blijven lopen. Dat kan alleen door je 
breed en internationaal te oriënteren. Daarom werken we samen in een 
hecht netwerk van Europese nationale bibliotheken en andere 
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Het IMPACT-project is een 
mooi voorbeeld van die samenwerking.” IMPACT is een groot project met 
een looptijd van vier jaar. De Europese Commissie subsidieert het project 
– waarin in totaal 15,5 miljoen euro omgaat – met 11,5 miljoen euro. Hoe 
is het eerste jaar verlopen en kan het INL aan de verwachtingen voldoen? 
“Het INL presteert goed tot nu toe”, vindt Hans Jansen.  
 
Ingewikkeld 
Hij werkt al ruim dertig jaar bij de KB en heeft van dichtbij gezien hoe het 
speelveld van de bibliotheken de laatste jaren drastisch is veranderd. 
“Vooral de komst van internet heeft ons voor geheel nieuwe uitdagingen 
gesteld”, zegt Hans Jansen. “Ten eerste: hoe zorg je dat teksten digitaal 
en goed doorzoekbaar beschikbaar komen? En vervolgens: hoe sla je dat 
materiaal zodanig op dat het ook op langere termijn toegankelijk blijft?” 
IMPACT is vooral gericht op die eerste uitdaging. Wat maakt het 
grootschalig digitaliseren van teksten zo ingewikkeld? Jansen: 
“Digitaliseren met tekstherkenning gaat prima bij Engelse teksten met 
pikzwarte letters op spierwit papier. Maar als pagina’s vergeeld of een 
beetje gestippeld zijn en letters puntjes of streepjes hebben of vervaagd 
zijn, wordt dat een stuk lastiger. Dan worden letters en woorden niet 
herkend door de software die we daarvoor nu ter beschikking hebben. 
Een klein tekstje kun je dan nog wel handmatig overtypen, maar voor 
massadigitalisering is dat geen optie.” 
 
Betere tekstherkenning 
Een oplossing kan zijn om de ‘ruis’ op oude tekstpagina’s te verwijderen. 
Dus bijvoorbeeld: bruine pagina’s wit maken en stippeltjes verwijderen. 
Maar ook dat is zeer arbeidsintensief. Daarom wordt nu, door middel van 
IMPACT, met name gewerkt aan het verbeteren van software en 
technologieën om optische tekens te herkennen (OCR). Daarnaast worden 
de gescande, historische teksten naast bestaande lexica en woordenlijsten 
gelegd. Zo kunnen woorden, waarin bijvoorbeeld één letter nog 
ontbreekt, alsnog worden herkend. Dat kan door gebruik te maken van 
historische lexica of ‘named entities’, dus bijvoorbeeld bestaande lijsten 
met persoonsnamen of geografische namen. “Juist op die gebieden heeft 
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het INL veel expertise”, zo zegt Hans Jansen. “Het INL heeft al eerder 
samen met de KB een pilot uitgevoerd gericht op betere tekstherkenning 
van kranten uit de 20e eeuw. Dat is succesvol verlopen, daarom hebben 
we het INL ook gevraagd op grotere schaal te gaan bijdragen aan het 
IMPACT-project.” 
 
 

Koers uitzetten 
Nu het eerste jaar erop zit, ligt het project goed op schema. Maar het is 
volgens Hans Jansen nog te vroeg om al eerste resultaten te laten zien: 
“Dat kan niet op zo korte termijn. Je moet eerst samen met alle partners 
een koers uitzetten, zorgen dat je dezelfde ‘taal’ spreekt en je doelen 
helder omschrijven. Het eerste jaar hebben we onder andere gebruikt om 
een tekstcorpus samen te stellen, waarop we vervolgens de software 
zullen testen. Inmiddels wordt gewerkt aan een eerste versie van 
software met verbeterde OCR. Bedrijven als IBM en Abbyy zijn daarmee 
bezig. Dat is ook het mooie van dit project: je werkt met een groot aantal 
non-profitorganisaties én commerciële bedrijven samen aan een 
oplossing, in de hoop dat de kennis en de producten die je zo ontwikkelt, 
op de markt komen en zich blijven vernieuwen. Want we willen niet alleen 
werken aan middelen om beter te kunnen digitaliseren. Tegelijkertijd 
willen we ook een ‘center of competence’ ontwikkelen, zodat andere 
Europese instellingen die daar behoefte aan hebben, de kennis die we nu 
opbouwen, kunnen blijven benutten. Daarom organiseren we bijvoorbeeld 
ook trainingen en workshops. Iedereen hoeft tenslotte niet zelf het wiel 
weer uit te vinden.”  
 

Hoge verwachtingen 
Het IMPACT-project is geslaagd als digitaliseren over vier jaar beter kan 
dan nu. Jansen: “Het ideaal is dat alles wat in Nederland op papier is 
gepubliceerd uiteindelijk in digitale vorm beschikbaar komt. Voor veel 
hedendaagse teksten kan dat nu al. Als gevolg van IMPACT moet het ook 
voor grote hoeveelheden historisch materiaal mogelijk zijn. En dan heb ik 
het over heel verschillende teksten uit kranten, tijdschriften en boeken.” 
Hans Jansen heeft hoge verwachtingen van de INL-bijdrage aan het 
project. “Het INL heeft veel ervaring in het opbouwen van grote 
historische lexica en in het werken met software waarmee je omvangrijke 
bestanden kunt manipuleren”, zegt hij. “Dat is precies wat we in IMPACT 
nodig hebben.” Zal het INL aan die verwachtingen kunnen voldoen? Als 
het aan de Hans Jansen ligt wel, maar dat zal zeker niet vanzelf gaan: 
“Het is voor een kleine organisatie als het INL natuurlijk fantastisch om 
zo’n groot project binnen te halen. Maar het is ook een hele uitdaging om 
het zo te organiseren dat je je beloftes kunt waarmaken. De organisatie 
zal daar fors in moeten investeren. Maar ik heb daar veel vertrouwen in. 
Het INL presteert goed op dit moment en zal de opdracht zeker 
aankunnen”, besluit hij.  
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Hoofdstuk 5 - TST-Centrale 
Professioneler, veiliger, efficiënter 
 

Inleiding 

 
De TST-Centrale (TSTC), een initiatief van en gefinancierd door de 
Nederlandse Taalunie (NTU), is sinds juni 2004 operationeel en als 
project ondergebracht bij het INL. De missie van de TST-Centrale is 
kapitaalvernietiging tegen te gaan door het stimuleren van hergebruik 
van digitale (basis)taalmaterialen die met (Vlaams en Nederlands) 
overheidsgeld zijn gefinancierd.  

Werkzaamheden 

Algemeen 

De werkzaamheden van de TST-Centrale worden onderverdeeld in vijf 
kerntaken: acquisitie, beheer, onderhoud, beschikbaarstelling en 
service(de)s(k) – ABOBS. Door dit kerntakenpakket uit te voeren zorgen 
de medewerkers van de TST-Centrale ervoor dat de taalmaterialen die 
aan hen zijn toevertrouwd voor hergebruik beschikbaar blijven via een 
centraal loket dat ook fungeert als kennis- en dienstencentrum. 
 
Acquisitie en beheer 
In 2008 werden de resultaten van eersterondeprojecten van het STEVIN-
programma – Spraak en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen 
voor het Nederlands – bij de TST-Centrale ondergebracht: 
• Het project COREA leverde een coreferentiecorpus en –webapplicatie 
op. 

• D-Coi resulteerde in een tekstcorpus van 50 miljoen woorden, 
documentatie en tools. 

• Een uitbreiding van het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) met 
spraak van kinderen, allochtonen, senioren en mens-machine-
interactie door JASMIN-CGN. 

• Cornetto bouwde een lexicaal-semantische databank voor het 
Nederlands. 

 
De catalogus van de TST-Centrale vulde zich ook via andere wegen: 
• Vanuit een door NWO gefinancierd project werd onder andere de 
CGN-corpusexploitatiesoftware Corex doorontwikkeld en werd er een 
webapplicatie van gemaakt. 

• De stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands 
ontwikkelde een digitaal woordenboek en spellingcontrole voor 
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands: Sofeer. Sofeer 
kan gratis opgehaald worden van de website van de TST-Centrale.  

 
Het INL heeft in 2008 zijn technische infrastructuur vernieuwd. Het 
beheer van taalmaterialen kan hierdoor professioneler, veiliger en 
efficiënter plaatsvinden. Ook is er meer opslagcapaciteit, zodat er ruimte 
is voor de immer groeiende hoeveelheid taalmaterialen.  
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Bijbels online… 

Er kwamen digitale versies van drie Bijbels beschikbaar: 

• een online en XML-versie van de Statenvertaling 1637, de Delftse Bijbel 1477 en de 

Leuvense Bijbel 1548 
 
 
Onderhoud 
De TST-Centrale beheert, onderhoudt en distribueert taalmaterialen 
vanuit een productiestraat. Bij onderhoud wordt sinds 2008 onderscheid 
gemaakt tussen klein en groot onderhoud. Klein onderhoud kan de TST-
Centrale grotendeels zelfstandig uitvoeren vanuit de opgebouwde kennis 
over taalmaterialen. Groot onderhoud wordt projectmatig uitgevoerd, met 
partners en vanuit additionele financiering.  
 
 
Onderhoud: klein en groot  

Voor webapplicaties die door STEVIN-projecten werden opgeleverd, is een vorm van klein 

onderhoud nodig: ze moeten minstens binnen de (nieuwe) technische infrastructuur van 

het INL kunnen draaien. Groot onderhoud wordt uitgevoerd voor de Modern Grammar of 

Dutch (MGD). Voor dit project wordt, gefinancierd door de Universiteit van Tilburg, de 

productiestraat voor de MGD doorontwikkeld. Deze productiestraat verzorgt de conversie 

van de Word-documenten naar een op XML-documenten gebaseerde internetschil 
 
 
Beschikbaarstelling  
De TST-Centrale biedt veel verschillende mogelijkheden voor het 
raadplegen van taalmaterialen, maar kort samengevat vindt dit op twee 
manieren plaats: offline (bv. dvd) en online. Hiervoor kunnen gebruikers 
zich online registreren via Mijn TSTC. Vervolgens kan een 
winkelwagentje met beschikbare taalmaterialen gevuld worden. 
 
De TST-Centrale heeft in 2008 het rapid web application development 
framework BOB – Beschikbaarstelling Online Bestanden – gelanceerd. 
Door middel van BOB kunnen gebruikers via internet een goede eerste 
indruk krijgen van taalmaterialen. Voorbeelden van online raadpleegbare 
taalmaterialen zijn het Woordenboek der Nederlandsche Taal op internet 
(iWNT) en de verschillende Bijbels. 
 
 
Groeiend aantal gebruikers  

Ook als de gebruikers van het iWNT buiten beschouwing gelaten worden, is in 2008 het 

aantal afgesloten licenties voor taalmaterialen weer gegroeid. Naast de ruim 60.000 

gebruikers van het iWNT zijn er enkele duizenden die de overige taalmaterialen online 

raadpleegden. Vooral uit het buitenland is er steeds meer vraag, mogelijk gestimuleerd door 

de deelname van de TST-Centrale aan internationale projecten, de sponsoring van LREC 

2008 of de Engelstalige webpagina’s. 
 
 
Service(de)s(k) 
Beheer, onderhoud en beschikbaarstelling zorgen ervoor dat 
taalmaterialen hergebruikt kunnen worden. Door gebruikers te 
ondersteunen, stimuleren we dat de taalmaterialen hergebruikt zullen 
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blijven. De TST-Centrale verzorgt daarom een (skilled) servicedesk: een 
servicedesk die niet alleen vragen van gebruikers (met behulp van de 
experts uit het veld) beantwoordt, maar die ook leert van het 
beantwoorden van vragen (en door zich in de taalmaterialen te 
verdiepen). Hierdoor worden na verloop van tijd steeds minder vaak 
(dezelfde) vragen gesteld en wordt door actief kennismanagement de 
kennis over de taalmaterialen steeds minder persoonsafhankelijk 
gemaakt.  
 
Naar aanleiding van de evaluatie van de TST-Centrale in 2007 wordt 
samen met INL en NTU onderzocht hoe de TST-Centrale zich nog beter 
kan positioneren in de keten van leveranciers, partners en gebruikers. Op 
basis van een heldere missie worden concrete operationele doelen en 
meetbare prestatie-indicatoren opgesteld. Een samenvatting van de 
plannen is onder andere via de website van de TST-Centrale beschikbaar.  
 
En verder… 
 

• Was de TST-Centrale ook in 2008 weer op verschillende vlakken actief 
binnen STEVIN. In 2008 werd gestart met het verkennen van de 
mogelijkheden om open source een grotere rol te laten spelen.  

• Werkte de TST-Centrale in 2008 onder andere weer samen met 
Polderland Language & Speech Technology (afronding Corex) en met 
de vakgroep TCMO van de Radboud Universiteit Nijmegen voor 
bilinguale bestanden (Nederlands-Arabisch).  

• Werd de in 2007 opgestarte dialoog met ELDA en DANS voortgezet. In 
ieder geval zal de TST-Centrale materialen (laten) opnemen in de 
Universal Catalogue van ELDA, zodat ze internationaal nog meer 
zichtbaar worden. Ook wordt met ELDA en DANS samengewerkt 
binnen het Europese project CLARIN – Common Language Resources 
and Technology Infrastructure.  

• Was de TST-Centrale deelnemer, webmaster en bestuurslid van 
NOTaS. 
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Hoofdstuk 6 – Spelling 
Controleren, corrigeren en adviseren 
 

 

Inleiding 
 
In het najaar van 2005 lag de eerste oplage van het vernieuwde Groene 
Boekje in de winkels. Dat betekende het einde van het langjarige INL-
project Herziening Woordenlijst Nederlandse Taal. Sindsdien verricht een 
aantal medewerkers van het INL werkzaamheden op het gebied van 
spelling die voortvloeien uit de verschijning van het boekje. 
 

Werkzaamheden 
 
Keurmerk Spelling 
In 2008 werden enkele Keurmerkcontroles uitgevoerd. In een eerste fase 
werden de gegevens automatisch gecontroleerd door de HulK 
(Hulpmiddel Keurmerk). In een tweede fase werden de overblijvende 
trefwoorden handmatig gecontroleerd en werden suggesties voor 
verbetering verwerkt. Ter afronding van deze controleprocedures volgde 
steeds een finale en foutloze upload. De verschillende producten hebben 
dan ook een Keurmerk Spelling ontvangen. 
 
De HulK werd ook regelmatig getest en onderhouden en er werden kleine 
correcties aangebracht aan het bestand. 
 
 
Vragen van ‘gewone’ en van ‘professionele’ gebruikers  

Via groeneboekje@inl.nl werden vele spellingvragen beantwoord.Ook ‘professionelen’ 

stuurden regelmatig vragen, opmerkingen of suggesties door. De medewerkers van de 

Taaltelefoon stuurden ons enkele pakketten taaladviezen ter goedkeuring. De adviezen 

werden dan achteraf op de website taaladvies.net geplaatst, waar ze steeds door iedereen 

geraadpleegd kunnen worden. 
 
 
En verder… 
 

• Werden er in 2008 zeven vergaderingen gehouden met de leden van 
de Werkgroep Spelling. De klemtoon in deze vergaderingen lag op het 
herwerken van de Technische Handleiding, zodat ze voor een iets 
ruimer publiek openbaar kan worden gemaakt.  

• Werden net als in voorgaande jaren ook in 2008 logboeken 
bijgehouden en bijgewerkt met daarin alle gegevens rond 
spellingwerkzaamheden. Op die manier worden alle gegevens efficiënt 
bewaard en kunnen ze in een volgende fase gemakkelijk worden 
gebruikt voor allerlei doeleinden. 

• Werden in de eerste helft van 2008 nog enkele presentaties en demo’s 
gegeven rond Spelspiek, d.i. een interactieve online spellinghulp, 
benaderbaar via MSN, sms en browser. 
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Hoofdstuk 7 – Automatisering 
Focus op interne projecten 
 
 
Inleiding 
 
In 2008 heeft de afdeling Automatisering verder gewerkt aan de 
voorbereiding en uitvoering van vijf interne projecten: technische 
infrastructuur, kantoorautomatisering, migratie, ITIL en stroomlijning. 
 
Werkzaamheden 
 
Samen met Centric IT Solutions werkte de afdeling aan een detailontwerp 
voor de technische infrastructuur. Dit ontwerp was het logische vervolg 
op een eerder vastgestelde architectuur. Bij het opstellen van het 
detailontwerp werden tal van technische knopen doorgehakt. 
Sleutelwoorden bij dat proces waren: optimaal gebruik maken van 
hardware, gebruik maken van bewezen technologie, vereenvoudiging, 
standaardisering, beheerbaarheid en flexibiliteit. Er werden onder andere 
definitieve keuzes gemaakt voor centrale dataopslag, besturingssystemen 
en middleware.  
 
In de tweede helft van 2008 werden de centrale systemen in 
samenwerking met Centric IT Solutions compleet opnieuw ingericht. Na 
afloop van dit migratietraject werden in de serverruimte in principe nog 
maar twee besturingssystemen gebruikt: Red Hat Linux en Windows. De 
servers werden zodanig geïnstalleerd, dat ze ten volle worden benut en 
zeer breed inzetbaar zijn. Gegevens worden centraal opgeslagen, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen actieve data en materiaal dat 
gearchiveerd kan worden. Voor de back-up is nieuwe software 
geselecteerd. Het functioneren en de belasting van de systemen wordt 
voortdurend in de gaten gehouden met een tweetal tools. 
 
Ook op de werkplekken veranderde het nodige. Gegevens die op pc’s 
stonden, werden verplaatst naar de centrale dataopslag. Voordelen van 
centrale dataopslag zijn de overzichtelijkheid en terugvindbaarheid en 
een gegarandeerde dagelijkse back-up. Een ander belangrijk voordeel is 
dat hierdoor telewerken mogelijk wordt. Sinds eind 2008 kunnen de INL-
medewerkers vanaf elke plek ter wereld met een internettoegang alle 
applicaties en gegevens benaderen.  
 
De deelactiviteit ITIL, oftewel het op een hoger niveau brengen van de 
procedures rondom het beheer, bestond uit bestudering en een eerste 
inrichting van het pakket Quism. Met deze software zullen in de toekomst 
interne en externe vragen en meldingen geregistreerd worden. Daarnaast 
zal de software een inventarisatie bevatten van hardware en software, die 
gekoppeld wordt aan de financiële administratie.  
 
Bevraging Online Bestanden  
Twee producten stonden met het pakket Filemaker op de INL-website: het 
Referentiebestand Belgisch-Nederlands en het Corpus Oudnederlands. In 
2007 werd besloten niet met de gebruikte software verder te gaan. De 
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programmeurs ontwikkelden zelf een applicatie: Bevraging Online 
Bestanden (BOB). Deze applicatie werd in december 2008 in gebruik 
genomen. Hiermee is het mogelijk zoekvragen te stellen aan een of meer 
bestanden zonder programmeerwerkzaamheden. Een en dezelfde 
applicatie wordt ingezet voor bijvoorbeeld het Referentiebestand en het 
Corpus.  
 
Taalbank 
In de eerste helft van 2008 had het project IMPACT van de Taalbank 
behoefte aan een substantiële hoeveelheid hardware en software: 
werkstations, ruime centrale dataopslag en krachtige servers. De 
werkzaamheden aan het detailontwerp maakten het mogelijk de hardware 
en software te selecteren conform de toekomstige technische 
architectuur. De hardware werd geleverd en geïnstalleerd in juni.  
 
 
Opgefriste website… 

Voor het informeren van (potentiële) gebruikers is een website een belangrijk 

communicatiemiddel. Sinds april 2008 is daarom de nieuwe website van het INL online. Ook 

is er een begin gemaakt met de integratie van de website van de TST-Centrale in de INL-

website. Onze programmeurs hebben samen met medewerkers uit andere afdelingen 

gewerkt aan deze nieuwe website, die qua inhoud en vormgeving geheel bij de tijd is. Het 

uiterlijk werd opgefrist en de navigatie verbeterd. Aansluitend werd gestart met 

werkzaamheden aan een nieuw intranet, dat in juli in gebruik werd genomen. 
 
 
En verder… 
 

• Werd in juni de werkgroep Stroomlijning nieuw leven ingeblazen. Die 
werkgroep houdt zich bezig met de selectie van bestaande software en 
het ontwerp van nieuwe software.  
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Bijlage 1  
De mensen van het INL 
 
Het bestuur  
 
Het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
bestond op 1 januari 2008 uit:  
 
Voorzitter (tot 1 mei 2008):  
 Dhr. dr. C. Paulus 
 Gouverneur van de provincie Antwerpen 
 
Waarnemend vice-voorzitter (tot oktober):  

Dhr. prof. dr. H. Pinkster  
em. hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde, alsmede de 
Italische dialectologie aan de Universiteit van Amsterdam 
 
(van oktober tot 31 december) 
Dhr. prof. dr. G.E. Booij 
hoogleraar Morfologie en het lexicon aan de Universiteit Leiden  

  
Penningmeester:  

Dhr. prof. dr. B.P.F. Al  
oud-voorzitter van de directie van Wolters-Kluwer Nederland  

 
Leden:  

 
Dhr. prof. dr. D. Van Compernolle  
hoogleraar Spraakherkenning aan de Katholieke Universiteit 
Leuven  
 
Dhr. dr. S. Gillis 
hoogleraar Psycholinguïstiek en natuurlijke taalverwerving aan de 
Universiteit Antwerpen 
 
Mw. prof. dr. F.M.G. de Jong  
hoogleraar Taaltechnologie aan de Universiteit Twente  
 
Dhr. dr. G.A.M. Kempen 
em. hoogleraar Cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden 
 
Dhr. prof. mr. D.W.F. Verkade  
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden  
 
Dhr. prof. dr. R. Willemyns  
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit te 

 Brussel  
 
Secretaris/niet-lid: 

Mw. dr. J. Beeken  
directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie  
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Adjunct-secretaris/niet-lid:  
Dhr. drs. G. Gast  
directiesecretaris bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie  

 
Erevoorzitters:  

Dhr. prof. dr. A. Kinsbergen  
minister van staat en eregouverneur van de provincie Antwerpen  
 
Dhr. dr. C. Paulus 
eregouverneur van de provincie Antwerpen 

 
Ondernemingsraad 
 
De Ondernemingsraad bestond in 2008 uit:  

Dhr. T.P.F. Wortel, voorzitter 
Dhr. dr. B Boelhouwer, secretaris 
Mw. dr. C. Tiberius, lid en ARBO-zaken 

 
 
Personeel in dienst bij het INL per 1 januari 2008 
 
Algemene Dienst 
 

Mw. dr. J. Beeken, directeur 
Dhr. drs. G. Gast, directiesecretaris 
Mw. P.H.B. Belt, administrateur  
Mw. P. Tacx-Hillebrand, directiesecretaresse 
Mw. K.C. van Weerlee, directiesecretaresse 
Mw. drs. V. Waszink, onderzoeker in opleiding 

 
Descriptieve Historische Projecten 
 
 Mw. dr. T.H. Schoonheim, afdelingshoofd 
 Mw. dr. M.A. Mooijaart, redacteur ONW 
 Mw. J.J.P.M. Splinter, lexicologisch medewerker EWN/ONW 
 Dhr T.P.F. Wortel, lexicologisch medewerker ONW 

 
Als externe medewerkers waren bij de afdeling ondergebracht 
(gezamenlijk ca. 2,5 fte): 
 Dhr. drs. J.D. Balkenende, redacteur EWN 
 Dhr. drs. K. Louwen, redacteur ONW (tot 1 december 2008) 
 Dhr. dr. A. Quak, redacteur ONW en EWN 
 Mw. dr. N. van der Sijs, redacteur EWN 
 Dhr. J. Vonk, lexicologisch medewerker ONW  
 (tot 1 december 2008) 

 
Verder waren er diverse vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor de 
verschillende projecten van de afdeling.  
 
Begeleidingscommissie ONW:  
 
 Dhr. dr. F. Debrabandere, voorzitter 
 Dhr. prof. dr. L. De Grauwe 
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 Dhr. prof. dr. J.M. van der Horst 
 Dhr. prof. dr. Th. Klein  
 Dhr. prof. dr. J. Van Loon  
 Dhr. dr. W.J.J. Pijnenburg, leden  
 Dhr. prof. dr. J.M. Taeldeman, waarnemer namens het INL-bestuur 

 
Begeleidingscommissie EWN:  
 
 Dhr. dr. W.J.J. Pijnenburg, voorzitter 
 Dhr. prof. dr. H.J. Bennis 
 Mw. prof. dr. M. Devos 
 Dhr. prof. dr. A.M. Lubotsky  
 Dhr. prof. dr. F.P. Weerman, leden 
 Dhr. prof. dr. R. Willemyns, waarnemer namens het INL-bestuur 

 
Algemeen Nederlands Woordenboek 
 

Dhr. prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk, hoofdredacteur 
Dhr. drs. E.E.M. Beijk 
Mw. lic. L. Colman 
Mw. drs. Q. van Dijk 
Dhr. dr. F.J. Heyvaert 
Dhr. dr. D. Kinable 
Mw. lic. K. Van pellicom 
Dhr. drs. R. Tempelaars 
Mw. drs. V. Waszink, redacteuren 
 
Dhr. A.J. Figee, hoofd lexicologisch medewerkers 
Mw. M. Göbel 
Dhr. P. Hoekstra 
Mw. drs. N. van Megen 
Mw. I.M. Schutte 
Mw. drs. M.L.H. van Velzen, lexicologisch medewerkers 

 
Met ingang van 1 november ging Marianne Göbel met pensioen. Op 31 
december kwam er ook een einde aan het tijdelijk dienstverband van Quin 
van Dijk en Netty van Megen. Hun contracten konden om financiële 
redenen niet verlengd worden. Met ingang van 1 oktober kreeg Vivien 
Waszink een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 0,25 fte. 
 
Begeleidingscommissie ANW 
 

Dhr. prof. dr. H.J. Verkuyl, voorzitter 
Dhr. prof. dr. J. De Caluwe 
Dhr. prof. dr. D.H.R.R.J. Geeraerts 
Dhr. prof. dr. W. Martin 
Mw. dr. A.J. van Santen 
Dhr. prof. dr. W. Smedts, leden 
Dhr. prof. dr. G.E. Booij  
Dhr. prof. dr. H. Pinkster, waarnemers namens het INL-bestuur 
 

Prof. dr. J. De Caluwe zag zich wegens drukke werkzaamheden 
genoodzaakt met ingang van maart 2008 de commissie te verlaten.  
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Taalbank 

 
Mw. lic. K. Depuydt, waarnemend hoofd Taalbank 
Dhr. lic. D. Geirnaert 
Mw. drs. T. Ruitenberg 
Dhr. dr.  H. Westgeest, lexicoloog/taalkundige 
Mw. M. Smits,  redacteur bronnenlijst WNT 
Mw. M. v. Bennekom 
Dhr. B. Meeuwsen 
Mw. W. de Ruyter-Balt 
Mw. J. Splinter 
Mw. drs. B. Verheij, lexicologisch medewerker 
 

Per 18-2-2008: 
Mw. Dr. A. Bruyn, historisch taalkundige (IMPACT) 

 
Per 1-1-2008 vallen de medewerkers aan het project Woordenboek der 
Nederlandsche Taal onder de afdeling Taalbank.  
 
Begeleidingscommissie Taalbank: 
 
 Dhr. prof. dr. F. Daems, voorzitter 
 Dhr. prof. dr. A. Berteloot 
 Dhr. dr. J. Hoeksema  
 Mw. prof. dr. A. Marynissen  
 Dhr. prof. dr. P.Th. van Reenen  
 Dhr. prof. dr. R.P. van de Riet  
 Mw. dr. N. van der Sijs 
 Dhr. dr. J. Voorbij  
 Dhr. dr. F. Wiering, leden  
 Dhr. prof. dr. S. Gillis  
 Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen, waarnemers namens  
 het INL-bestuur 
 

Gebruikersgroep Taalbank: 
 
 Dhr. dr. M.B.H. Everaert, voorzitter 
 Dhr. prof. dr. W. Daelemans   
 Dhr. prof. dr. F.J.L. Van Eynde  
 Dhr. prof. dr. M. Hüning  
 Dhr. dr. J. Van Keymeulen  
 Dhr. lic. L. Permentier  
 Dhr. prof. dr. D. Sandra  
 Dhr. dr. E.G. Sieverts, leden  
 Dhr. prof. dr. G.A.M. Kempen, waarnemer namens het INL-bestuur 

 
TST-Centrale 
 

Dhr. drs. R. van Veenendaal, waarnemend projectleider 
Mw. lic. G. Depoorter 
Mw. L.J.A.van Eerten MA, taalkundige 

 
Per 8-9-2008 
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 Mw. dr. A. Aalstein, taalkundige 
 
Spelling 
 
 Mw. lic. K. Van pellicom, projectleider 
 Dhr. drs. M.C. Boekestein, technisch projectleider 

 
Automatisering 
 
 Dhr. dr. J.Th. Bakker, hoofd 
 Mw. S.W.P. Deutekom 
 Dhr. S. Jansen 
 Dhr. D. P. Schenk, systeem- en netwerkbeheerders 
 Dhr. B. Hoogeveen 
 Dhr. drs. J. Niestadt 
 Dhr. R.J. van Strien, programmeurs/ontwikkelaars 
 Dhr. drs. M.C. Boekestein  
 Dhr. dr. B. Boelhouwer 
 Dhr. dr. J. de Does 
 Mw. dr. C. Tiberius 
 Dhr. drs. R. van Veenendaal, computerlinguïsten 

 
Per 17-3-2008 
 Mw. M. Poss MA, computerlinguïst 
 

Per 1-8-2008 
 Dhr. M. van der Laan, systeem- en netwerkbeheerder 

 
Per 1-9-2008 
 Dhr. drs. T. Kenter, computerlinguïst 
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Bijlage 2 
Publicaties 
 
In het verslagjaar leverden medewerkers van het INL weer talloze 
bijdragen aan congressen, symposia en studiebijeenkomsten. Ze 
bezochten instellingen in binnen- en buitenland, brachten werkbezoeken, 
hielden lezingen en verschaften informatie over de wetenschappelijke 
aspecten van hun werk. Daarnaast verschenen de nodige publicaties 
vanuit het INL. Hieronder volgt een overzicht van de in 2008 verschenen 
publicaties.  
 
 

Descriptieve Historische Projecten 
 
Drs. K. Louwen 
• ‘A glimpse behind the scenes of the Old Dutch Dictionary’, in: Marijke 
Mooijaart and Marijke van der Wal (eds.), Yesterday’s Words. 
Contemporary, Current and Future Lexicography. Cambridge, 2008, 
pp. 218-229. 

 
Dr. M.A. Mooijaart 
• (Met Marijke van der Wal) (eds.), Yesterday’s Words. Contemporary, 
Current and Future Lexicography. Cambridge, 2008. 

• (Met Marijke van der Wal) ‘Yesterday’s Words’, in: Marijke Mooijaart 
and Marijke van der Wal (eds.), Yesterday’s Words. Contemporary, 
Current and Future Lexicography. Cambridge, 2008. pp. 2-9. 

• ‘Dictionary of the Golden Age’, in: Marijke Mooijaart and Marijke van 
der Wal (eds.), Yesterday’s Words. Contemporary, Current and Future 
Lexicography.  Cambridge, 2008, pp. 230-240. 

 
Dr. T.H. Schoonheim 
• ‘The sources of the Old Dutch Dictionary’, in: Marijke Mooijaart and 
Marijke van der Wal (eds.), Yesterday’s Words. Contemporary, 
Current and Future Lexicography. Cambridge, 2008, pp. 266-275. 

• ‘wnt.inl.nl, een oud woordenboek in een nieuw jasje’, in: Nederlands 
van Nu 5 (2008), pp. 35-36. 

• ‘Regionale en historische woordenboeken van het Nederlands: samen 
sterk’, in: Taal en Tongval 2008. 

 
Dr. N. van der Sijs 
• ‘Loanwords in Dutch’, in: Martin Haspelmath & Uri Tadmor (eds.), 
Lexical borrowing in cross-linguistic perspective, Berlin, 2008. 

• ‘Uitleenwoordendag’, iedere zondag op de Taalkalender van Onze 
Taal. 

• ‘Etymologica’, vaste rubriek in Onze Taal. 
• ‘Het boek der boeken nu ook digitaal. Oude bijbelvertalingen sinds 
kort op internet doorzoekbaar’, in: Onze Taal (2008), pp. 6, 156-159. 

• ‘Verantwoording van de digitale uitgave van de Statenvertaling 1637’, 
op de websites van de dbnl, het INL en het NBG, 25 pp. 

• ‘Verantwoording van de digitale uitgave van de Delftse Bijbel uit 1477, 
op de websites van de dbnl, het INL en het NBG, 20 pp. 
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• ‘Verantwoording van de digitale uitgave van de Leuvense Bijbel uit 
1548, op de websites van de dbnl, het INL en het NBG, 20 pp. 

 

Algemeen Nederlands Woordenboek 

 
Dr. D. Kinable 
• ‘Latijnse en Middelnederlandse “disputaties”. Babelse tweespraak en 
lexicale analyse’. In: Queeste 15, 1, blz. 70-95.  

 

Prof. dr. A.M.F.J. Moerdijk 
• ‘Das „Algemeen Nederlands Woordenboek” (ANW) und elexiko - ein 
Vergleich’. In:  
Annette Klosa (Hg.), Lexikografische Portale im Internet. OPAL 
(Online publizierte Arbeiten zur Linguistik), Sonderheft 1/2008, blz. 
143-151. 

• ‘Frames and Semagrams. Meaning Description in the General Dutch 
Dictionary’. In: Elisenda Berndal, Janet De Cesaris (eds), Proceedings 
of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 
2008), blz. 561-571. 

• Fons Moerdijk, Carole Tiberius, Jan Niestadt, ‘Accessing the ANW 
Dictionary’. In: Proceedings of the Workshop on Cognitive Aspects of 
the Lexicon (COGALEX 2008), blz. 18-24. Coling 2008 Organizing 
Committee. <http://www.aclweb.org/anthology/W08-1903>. 

 
Drs. R. Tempelaars 
• (met medewerking van Pim Oxener en Gé Vaartjes) Hanggaiten en 
Vuilrapertjes. Boskoops dialect- en boomkwekerswoordenboek. BnM 
Uitgevers, Nijmegen 2008, 130 blz. 

• Etty. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943, onder 
redactie van Klaas A.D. Smelik, tekstverzorging door Gideon Lodders 
en Rob Tempelaars, vijfde herziene en aangevulde dr. Uitgeverij 
Balans, Amsterdam 2008, 893 blz. 

• Zesentwintig artikelen over bijnamen in Onze Taal Taalkalender 2009 
(Den Haag, Sdu Uitgevers 2008), tweewekelijks verschenen op 
zaterdag (de ‘Namendag’). 

• ‘Neologismen in de schijnwerper’. In: Instituut voor Nederlandse 
Lexicologie. Samen sterker. Jaarverslag 2007. INL, Leiden 2008, blz. 
14-15. 

• ‘Neologisme van de week’ op www.inl.nl (met Vivien Waszink). 
 
Drs. V. Waszink 

• ‘On retrograde and retrojeans: the classical element retro(-) in the 
Dutch dictionaries WNT and Van Dale and in the English OED’. In: 
Marijke Mooijaart and Marijke van der Wal (eds), Yesterday’s words, 
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Dhr. lic. D. Geirnaert 
• ‘Museumstuk afgestoft: Antwerpse fragmenten van de Jourdein van 
Blaves’, in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 
124 (2008), 2, p. 96-105. 

• ‘Jan van Leeuwen in vertaling. Onderzoek rond een Latijnse 
excerptencollectie’, in Queeste, Tijdschrift over Middeleeuwse 
letterkunde in de Nederlanden, 15 (2008), 1, p. 55-69. 
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Bijlage 3  
Afkortingen 
 
ABOBS  Acquisitie, beheer, onderhoud, beschikbaarstelling 
   en service(de)s(k) 
ANW   Algemeen Nederlands Woordenboek 
BOB   Beschikbaarstelling Online Bestanden 
CGN   Corpus Gesproken Nederlands 
CLARIN  Common Language Resources and Technology  
   Infrastructure 
COREA  Coreference Resolution for Extracting Answers 
COREX  Corpus exploitation 
DANS   Data Archiving and Networked Services.   
DBNL   Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren 
D-Coi   Dutch language Corpus Initiative 
DEP   Descriptieve Eigentijdse Projecten 
DHP   Descriptieve Historische Projecten 
ELDA   Evaluation and Resources Distribution Agency   
ELRA   European Language Resources Association 
EWN   Etymologisch Woordenboek van het Nederlands 
FIDLR   Framework for the Interoperability of Dutch  
   Language Resources.  
GiGaNT  Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse Taal 
GTB   Geïntegreerde Taalbank 
HulK   Hulpmiddel Keurmerk 
IMPACT  Improving Access to Text 
ITIL   Information Technology Infrastructure Library.  
iWNT   Woordenboek der Nederlandsche Taal op internet 
JASMIN-CGN  Jongeren, Anderstaligen, Senioren en Mens-Machine-
   Interactie 
KB   Koninklijke Bibliotheek 
MGD   Modern Grammar of Dutch 
MJB   Meerjarenbeleidsplan 
MNW   Middelnederlandsch Woordenboek 
NOTaS  Nederlandse Organisatie voor Taal en   
   Spraaktechnologie 
NTU   Nederlandse Taalunie 
NWO   Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
   Onderzoek 
OCR   Optical Character Recognition 
ONW   Oudnederlandse Woordenboek    
STEVIN  Spraak- en Taaltechnologische Voorzieningen in het 
   Nederlands.  
TSTC   Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie 
VMNW  Vroegmiddelnederlands Woordenboek 
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